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Σ
αφές µήνυµα προς τον Ταγίπ Ερντογάν 
αλλά και τη διεθνή κοινότητα για την 
πρόκληση στην Αγία Σοφία αποστέλλει 

ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος, από τα βέλη του οποίου δεν ξεφεύ-
γει ούτε ο Εντι Ράµα για τη στάση που κρατούν 
τα Τίρανα στο θέµα των Τσάµηδων. 

Οπως αποκαλύπτει η Realnews, ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας, µιλώντας σε στενό κύκλο συ-
νεργατών του για την ενέργεια της Αγκυρας να 
διαβαστεί το Κοράνι καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Ραµαζανιού στην Αγία Σοφία, τόνισε:

«Πρόκειται για χυδαία πρόκληση της Τουρ-
κίας του Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δεν στρέφε-
ται µόνο κατά της Ελλάδας, αλλά ευθέως κατά 
του ευρωπαϊκού και του εν γένει δυτικού πολιτι-
σµού. Ας αναλογιστούµε ότι η Αγία Σοφία είναι 
µνηµείο προστατευόµενο από την UNESCO. Ας 
αντιληφθούν και οι εταίροι µας στην Ευρωπα-
ϊκή Ενωση ότι η πρόκληση στρέφεται και ενα-
ντίον τους». 

Ο Πρ. Παυλόπουλος, µάλιστα, απαντά µε 
σκληρό τρόπο στην Αγκυρα, η οποία θέτει και 
θέµα ύπαρξης τουρκικής µειονότητας στη Θρά-
κη, ενώ αφήνει σαφείς αιχµές και για τον ρό-
λο του τουρκικού προξενείου στην Κοµοτηνή.

«Οι θέσεις µου διατυπώθηκαν ευθέως κατά 
την επίσκεψή µου στην Κοµοτηνή. ∆εν υπάρχει 
τουρκική µειονότητα, υπάρχει µουσουλµανική 
µειονότητα, όπως ρητώς ορίζει η Συνθήκη της 
Λωζάννης. Αρα η συµπεριφορά της Τουρκίας 
επιχειρεί να αµφισβητήσει αυτό τούτο το καθε-
στώς της Συνθήκης της Λωζάννης. Κάτι που φυ-
σικά δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δίνει σα-
φές µήνυµα και προς την Αγκυρα και προς το 
τουρκικό προξενείο, το οποίο κάθε άλλο παρά 
σέβεται τον, κατά το διεθνές δίκαιο, ρόλο του».

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, όµως, απο-
στέλλει σκληρό µήνυµα και προς τα Τίρανα, τα 
οποία καλεί να µην «πουλούν» φιλία προς την 
Ελλάδα, όταν σέρνονται πίσω από τους Τσά-
µηδες. «Αν η Αλβανία σέρνεται πίσω από τους 
συνεργάτες και νοσταλγούς των ναζί, είναι δι-
κό της ζήτηµα. Αλλά σε µια τέτοια περίπτωση 
δεν µπορεί να ‘‘πουλάει’’ φιλία στην Ελλάδα», 
επεσήµανε χαρακτηριστικά στη σύσκεψη των 
στενών συνεργατών του.

Η επιστολή Κοτζιά 
στην UNESCO
Την ίδια στιγµή, η ελληνική κυβέρνηση επιχει-
ρεί τη διεθνοποίηση της πρόκλησης µε την Αγία 
Σοφία, καθώς θεωρεί ότι το συγκεκριµένο περι-
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στατικό αποτελεί το πρώτο σε σειρά ενεργειών 
της Αγκυρας µε στόχο, µεταξύ άλλων, και την 
εδραίωση µιας εντύπωσης στη διεθνή κοινότη-
τα ότι η µειονότητα στη Θράκη είναι εθνική και 
όχι θρησκευτική. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Κοτζιάς, απέστειλε επιστολή στη γενική διευθύ-
ντρια της UNESCO Ιρίνα Μπόκοβα, ζητώντας 
της να κάνει «το απολύτως δυνατό στον δίκαιο 
αγώνα για διατήρηση της παγκόσµιας κληρονο-
µιάς». Ως γνωστόν, η Αγία Σοφία είναι µνηµείο 
πολιτιστικής κληρονοµιάς προστατευόµενο από 
την UNESCO και ως εκ τούτου η Αθήνα αναµένει 
πρωτοβουλία του διεθνούς οργανισµού, προκει-
µένου να σταµατήσουν οι τουρκικές προκλήσεις 
και, βεβαίως, να µην υλοποιηθούν οι επιδιώξεις 
µετατροπής του ναού σε τζαµί. «Οταν ο Πρόε-
δρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε 
για το αν η Αγία Σοφία θα πρέπει να µετατραπεί 
σε τζαµί, απάντησε πως, πριν αντιµετωπίσουµε 
το συγκεκριµένο ζήτηµα, θα πρέπει πρώτα να 
γεµίζουν τα ήδη υπάρχοντα τζαµιά, υπονοώ-
ντας ευθέως πως δεν υπάρχει έλλειψη τζαµιών 
στην Τουρκία σήµερα. Ως εκ τούτου, καθίστα-
ται απολύτως σαφές ότι η απόφαση να µετα-
τραπούν πρώην θρησκευτικοί ορθόδοξοι ναοί 
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σε τζαµιά εξυπηρετεί µόνο άλλους σκοπούς 
και αποτελεί κακή υπηρεσία στις προσπά-
θειες προσέγγισης µεταξύ πολιτισµών και 
θρησκειών και ειδικά για τον ∆ιάλογο των 
Πολιτισµών, όπου η Τουρκία είναι ιδρυ-
τικό µέλος», τονίζει, µεταξύ άλλων, στην 
επιστολή του ο Ελληνας υπουργός Εξω-
τερικών. Και επισηµαίνει: «Σε συνέχεια 
των ανωτέρω, δεν θα µπορούσα παρά 
να εκφράσω τη σοβαρή ανησυχία µου 
πως η αυξανόµενη ριζοσπαστικοποίηση 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
µπορεί να επιδεινώσει περισσότερο τις 
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τητας τα οποία διαπράττει, στέλνο-
ντας µετανάστες και πρόσφυγες να 
πνιγούν στο Αιγαίο, απολύτως συ-
νειδητά, και οµολογώντας το στους 
Ευρωπαίους επισήµους ψυχρά και 
ωµότατα. 8) Απογοήτευσε µε τους 
εκβιασµούς που ασκεί σε ολόκληρη 
την Ε.Ε., ανοιγοκλείνοντας τη στρό-
φιγγα των προσφυγικών και µετα-
ναστευτικών ρευµάτων προς τις χώ-
ρες-µέλη της, µέσω της Ελλάδος. 
9) Απογοήτευσε µε το µέλλον που 
επιφυλάσσει στη χώρα του όσον 
αφορά τη δηµοκρατική της εξέλιξη. 
10) Απογοήτευσε µε τη φθορά 
των σχέσεων που προκαλεί η πο-
λιτική του µε τους γείτονές του. 
11) Απογοήτευσε µε το «οικογενεια-
κών προδιαγραφών» λαθρεµπόριο 
ιρακινού πετρελαίου σε συνεργα-
σία µε τους δολοφόνους των ισλα-
µιστικών τροµοκρατικών οµάδων. 
12) Απογοήτευσε µε την αντιπαρα-

γωγική και προκλητική στάση του 
στο ανατολικό Αιγαίο, στο Κυπρια-
κό και στο Κουρδικό. 13) Απογοή-
τευσε µε την ύβρη έναντι του διε-
θνούς πολιτισµού και του διεθνούς 
ποινικού δικαίου, που προκαλούν 
οι διεξαγόµενες κορανικές αναγνώ-
σεις στο µνηµείο της ∆ιεθνούς Πο-
λιτισµικής Κληρονοµιάς: τον Ναό 
της Αγίας του Θεού Σοφίας.

Ο (συνοπτικός!) κατάλογος της 
απογοήτευσης της ∆ύσης από την 
ερντογανική Αγκυρα αποτελεί «συ-
νολική ύβρη» εναντίον της δυτικής 
πολιτισµικής πεµπτουσίας, των δυ-
τικών πολιτικών και δηµοκρατικών 
θεσφάτων και προταγµάτων! Ακο-
λουθεί ο προαλειφόµενος ως «χα-
λίφης των πιστών» κ. Ερντογάν την 
πορεία των Σαντάµ, Καντάφι, Μπεν 
Αλι και Ασαντ. Ξεχωρίζω την περί-
πτωση του Προέδρου Μουµπάρακ, 
διότι αυτή ήτο και το καίριο λάθος 
της ∆ύσεως, στην παρωδία της δή-
θεν «Αραβικής Ανοίξεως» που πρώ-
τος αποκάλεσα «ισλαµιστικό χειµώ-
να». Η πορεία όλων αυτών των τρι-
τοκοσµικών ηγετών σφραγίσθηκε 
από τη «νέµεση» της ∆ύσης, όσο 
υποκριτική και αν υπήρξε αυτή. Τα 
αποτελέσµατά της είναι το ίδιο σκλη-
ρά µε την υποκρισία της. Ας προ-
σέξει, λοιπόν, ο κ. Ερντογάν. Η αυ-
λαία του τέλους για τον ίδιο πλησι-
άζει χρονικά. Αυτό, όµως, δεν αλ-
λάζει µια πραγµατικότητα για το µι-
κρό σκάφος των Αθηνών: οι περιδι-
νήσεις του µελλοντικού τουρκικού 
ναυαγίου το αναγκάζουν να είναι 
σε πλήρη αµυντική και διπλωµατι-
κή εγρήγορση και µακράν µικρο-
κοµµατικών βλέψεων και πολιτικα-
ντισµών. Αλλως οι περιδινήσεις αυ-
τές, επίσης νατοϊκής και οπωσδήπο-
τε(!) «διαµεσολαβητικής φύσεως», 
θα καταπιούν τον δίαυλο ∆αρδανε-
λίων-Αιγαίου και ολίγη Θράκη! Βα-
ριές, βαρύτατες θα είναι τότε οι ευ-
θύνες για τους «καπεταναίους» µας!

νούπολης, σε τζαµί αποτέλεσε σπίθα νέας δια-
µάχης των διακριτικών αποφάσεων των τουρ-
κικών Αρχών και µε την απειλή να µετατρέψει 
ακόµα περισσότερα χριστιανικά µνηµεία (το 
αρχιτεκτονικά µοναδικό µοναστήρι του Αγί-
ου Ιωάννη έχει το ρίσκο να είναι το επόµενο)».

«Η Αγία Σοφία άνοιξε για το κοινό το 1935 
και από τότε λειτουργεί ως µουσείο. Ωστόσο 
οι φωνές ανησυχίας δεν έχουν κοπάσει για την 
αλλαγή της χρήσης της και πάλι σε τζαµί. Ηταν 
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας, 
κ. Μπουλέντ Αρίντς, ο οποίος δήλωνε τον Νο-
έµβριο του 2013 πως “υπήρχε µια εποχή που 
τα τζαµιά είχαν µετατραπεί σε µουσεία, όµως 
τώρα η Τουρκία είναι µία διαφορετική χώρα και 
η Αγία Σοφία, αν και στενοχωρηµένη, θα χαµο-
γελάσει και πάλι µε τη βοήθεια του Θεού”. Πρό-
σφατα, τον Σεπτέµβριο του 2015, ο υπουργός 
Πολιτισµού κ. Γιάλτσιν Τόπτσου δήλωσε πως ‘‘το 
άνοιγµα της Αγίας Σοφίας σε µουσουλµανικές 
προσευχές αποτελεί προσωπικό µου όνειρο’’», 
επισηµαίνει ο Νίκος Κοτζιάς, µε την Αθήνα να 
δηλώνει ικανοποιηµένη από την αντίδραση των 
ΗΠΑ, αλλά, ταυτόχρονα, να επιθυµεί και µεγα-
λύτερη πίεση από τους διεθνείς οργανισµούς 
προς την Αγκυρα.

Η Αγκυρα χρηµατοδοτεί 
το κόµµα των Τσάµηδων
Οπως αποκαλύπτει η «R», στην ελληνική κυβέρ-
νηση έχουν φτάσει εκθέσεις ξένων πρεσβει-
ών και µυστικών υπηρεσιών ότι το κόµµα των 
Τσάµηδων χρηµατοδοτείται από την Αγκυρα. 
Η Αθήνα δεν υιοθετεί προς το παρόν τα συγκε-
κριµένα στοιχεία, ωστόσο παρακολουθεί µε εν-
διαφέρον τη διασύνδεση των σχέσεων των Τι-
ράνων µε την τουρκική κυβέρνηση. Και αυτό 
παρότι µέρος της ηγεσίας των µουσουλµάνων 
της Αλβανίας αποστρέφεται τον Τ. Ερντογάν, 
καταλογίζοντάς του παρέµβαση στα εσωτερι-
κά τους και πρόθεση «καπελώµατος».

Ο γ.γ. του ΟΗΕ στην Ελλάδα
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο Μπαν Κι Μουν 
επέλεξε να επισκεφθεί  την  Ελλάδα στο διάστη-
µα από 17 έως 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της ευ-
ρωπαϊκής περιοδείας του, συµπεριλαµβάνοντας 
στο πρόγραµµά του  και τη Λέσβο, προκειµένου 
να συναντηθεί µε µετανάστες που ζητούν άσυ-
λο, αλλά και µε τους εθελοντές που τους στηρί-
ζουν. Η µετάβαση σε κέντρα υποδοχής στη  Λέ-
σβο -και όχι σ’ αυτή τη φάση σε  αντίστοιχα  της  
Τουρκίας- αποκτά µια ιδιαίτερη συµβολική αξία 
για τις προσπάθειες της Ελλάδας να αντιµετω-
πίσει τις τεράστιες προσφυγικές ροές.

Η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών είχε 
ζητήσει από τις αρχές του 2016 από τον γενι-
κό γραµµατέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν να επι-
σκεφθεί την Ελλάδα και νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου, σε µια συµβολική κίνηση στήριξης της 
χώρας για το προσφυγικό. Ο γ.γ. του ΟΗΕ θα 
έχει επίσης συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο και τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έχει καλέσει 

να πάρει µέρος στη σύνοδο που οργα-
νώνουν   τα Ηνωµένα Εθνη  για τη µε-
ταναστευτική κρίση στις 19 Σεπτεµ-
βρίου στη Νέα Υόρκη, µε την ευ-
καιρία της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ. Ο Μπαν Κι Μουν ολοκληρώ-
νει τη δεύτερη θητεία στον ΟΗΕ  
στο τέλος του 2016 και, όπως εί-
πε σε Ελληνες ανταποκριτές στην 
έδρα του ΟΗΕ την περασµένη 
Πέµπτη, θα επιθυµούσε τους 
µήνες που αποµένουν να βά-
λει τη σφραγίδα του στην επί-
λυση του Κυπριακού, καλώ-
ντας το προσεχές φθινόπω-
ρο σε µια «παραγωγική συ-
νάντηση»  τους  δύο ηγέτες 
Αναστασιάδη-Ακιντζί.

  O ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ακολου-
θεί ένα ολισθηρό, όσο και αγωνιώ-
δες µονοπάτι: το µονοπάτι της αλα-
ζονικής ιδεοληπτικής ισλαµιστικής 
νεο-οθωµανικής επιλογής, που προ-
καλεί η αποµόνωση που ο ίδιος επι-
βάλλει στη χώρα του µε τις ιµπερια-
λιστικές νεο-οθωµανικές ισλαµιστι-
κές επιλογές του. Εντάσσει εαυτόν, 
εις τη χορείαν εκείνη των τριτοκο-
σµικών µεσανατολικών ηγετών, οι 
οποίοι προκάλεσαν τη ∆ύση στην 
«ουσία» της: την επιδίωξη της εξα-
πλώσεως των πλουραλιστικών δη-
µοκρατικών συστηµάτων -και- στο 
γεωπολιτικό σύµπλοκο της ευρύτε-
ρης Μέσης Ανατολής. 1) Ο κ. Ερντο-
γάν απογοήτευσε το δίπολο Λονδί-
νου-Ουάσιγκτον ήδη µε την υπονο-
µευτική στάση του στο ζήτηµα της 
αντιµετώπισης του DAESH και τη 
µετατροπή της χώρας του σε ορµη-
τήριο τροµοκρατών µε προορισµό 
την Ευρώπη. 2) Απογοήτευσε µε τη 
στάση του στην προσπάθειά του να 
παρασύρει το ΝΑΤΟ σε περιπέτειες, 
µε την κατάρριψη του ρωσικού πο-
λεµικού αεροσκάφους. 3) Απογοή-
τευσε µε τη συνέχιση της εξοντώσε-
ως των Κούρδων µαχητών, οι οποί-
οι µάχονται στο πλευρό της Ουάσι-
γκτον και της Μόσχας εναντίον των 
τζιχαντιστών του DAESH, της Jubhat 
Al Nusra, της Al Qaeda και των λοι-
πών ισλαµιστικών οµάδων στη Συ-
ρία. 4) Απογοήτευσε µε τη στάση 
του απέναντι στην ελευθερία του Τύ-
που στη χώρα του. 5) Απογοήτευσε 
µε τις διώξεις των αντιφρονούντων 
δηµοσιογράφων, πολιτικών και πο-
λιτών στη σηµερινή Τουρκία και 
την έξαρση της πολιτικής διαφθο-
ράς, που τέτοια µέτρα προκαλούν. 
6) Απογοήτευσε µε την ποινικοποίη-
ση των πολιτικών απόψεων στη µε-
γάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και 
την άρση της ασυλίας των βουλευ-
τών του HDP. 7) Απογοήτευσε µε 
τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπό-

Η ύβρις Ερντογάν 
και τα 13 ολισθήµατα 
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αρνητικές επιπτώσεις που όλοι έχουµε βιώσει 
ως σήµερα. ∆υστυχώς, είµαστε µάρτυρες λαν-
θασµένης χρήσης της θρησκείας, µε έναν εξαι-
ρετικά επικίνδυνο και παραπλανητικό τρόπο».

Ο υπουργός Εξωτερικών, µάλιστα, στην επι-
στολή του υπενθυµίζει τι έχει συµβεί στο παρελ-
θόν: «Η αλλαγή χρήσης της Αγίας Σοφίας στην 
Ιζνίκ και την Τραπεζούντα, το 2011 και το 2013 
αντίστοιχα, και η µεταστοιχείωσή τους σε τζαµιά 
δείχνουν σαφώς ότι η πολυπολιτισµική κληρο-
νοµιά στην Τουρκία, πολύ σηµαντικό µέρος της 
οποίας είναι ο βυζαντινός πολιτισµός, έχει αµφι-
σβητηθεί πολύ σοβαρά. Προσφάτως, το 2015, 
η δήλωση προθέσεων της µετατροπής της Αγί-
ας Σοφίας στο Ενέζ, στην επαρχία της Αδρια-


